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PLA D’OBERTURA DE CENTRES - Juny 2020 
 

Centre: INSTITUT DOMUS D’OLIVET 

Codi: 08072383 

Població: CANOVELLES 

Caràcter (públic/concertat/privat): PÚBLIC 

Ensenyaments que imparteix: EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

 

1. DATES D’OBERTURA I MARC HORARI 

La reobertura de l'Institut Domus d’Olivet es durà a terme quan s’assoleixi la fase 2 de desescalada en 

el territori en què s’inclou el municipi de Canovelles (zona metropolitana nord), la qual cosa es preveu 

per al dilluns 8 de juny, i s’allargarà fins al divendres 19 de juny, darrer dia lectiu del curs 2019-2020.  

Tot i aquesta obertura del centre, el curs, per tot l’alumnat, continua i finalitzarà telemàticament el 

dia 19 de juny, que serà el darrer dia lectiu del curs 2019-2020. 

L’horari d’obertura del centre serà de 9:00 a 13:00h, amb l’establiment de dies i franges horàries 

per a l’atenció presencial de l’alumnat dels diferents nivells educatius.  

Del 8 al 19 de juny, i en l’horari de 8:00 a 14:00h hi haurà, com a mínim, un membre de l’equip directiu i 

un membre del personal PAS (conserge/administrativa). 

 

2. OBJECTIUS DE L’OBERTURA DEL CENTRE 

L’atenció presencial al centre serà puntual, i només es farà en aquests supòsits: 

● Acció educativa presencial - respectant sempre el caràcter voluntari - en grups de 15 alumnes 

com a màxim, en els següents casos: alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t d’ESO) 

per tal de donar suport a l’assoliment d’aquest objectiu. En el cas dels alumnes de 4t d’ESO es 

prioritzaran activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs (batxillerat, 

formació professional i règim especial). 

● Atenció personalitzada del tutor amb l’alumne en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una 

mesura excepcional i no continuada, que comporta l’obertura d’algun espai del centre de 

manera planificada i la programació del dia i hora de retrobament de l’alumne amb el tutor o 

tutora a l’aula. L’atenció personalitzada es podrà compaginar amb una atenció grupal, amb un 

màxim de 15 alumnes. Les finalitats d’aquesta atenció són, especialment en l’ensenyament 

secundari obligatori, l’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment al 

d’aquells sectors de la població escolar més fràgils; l’acompanyament emocional, amb 

coordinació amb els EAPs i/o serveis educatius específics, d’aquell alumnat, que per diferents 

motius hagin pogut patir el confinament d’una manera més greu o de l’alumnat de necessitats 

educatives especials; i la formulació d’un pla personalitzat per a cada alumne, que li permeti 

afegir un contingut formatiu en les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs. 
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3. CONDICIONS I REQUISITS PREVIS 

CONDICIONS GENERALS 

● Anar a l’Institut serà voluntari i cada família haurà de valorar el risc que assumeix. 

● Els menors de 14 anys han de venir al centre acompanyats. 

● No es podrà disposar de tota la plantilla docent, per la qual cosa no es garanteix que 
l’acollida / acompanyament la faci el tutor/a de l’alumne/a. 

● En cap cas es faran activitats acadèmiques ni s’avançarà matèria. 

● L’alumnat haurà de venir el dia i hora assignats (quan es tingui la previsió d’alumnat que voldrà 
assistir al centre es comunicarà a les famílies el dia i horari assignat). 

● Les entrades i sortides seran esglaonades, amb 15/20 minuts de marge entre grup i grup, de 
manera que es prega puntualitat per evitar coincidir a les entrades i sortides del centre. 

● No es permetrà l’ús de material comú, i l’alumnat haurà de portar el seu propi material. 

 

REQUISITS I MESURES DE SEGURETAT (són imprescindibles per poder 

assistir al centre) 

● Tot el personal del centre (personal docent i PAS) haurà d’haver complimentat la declaració 
responsable, i només podrà assistir al centre aquell personal que hagi estat inclòs dins el grup 
de persones NO VULNERABLES. 

● És imprescindible presentar la declaració responsable (degudament complimentada i 
signada pels tutors legals) i el carnet de vacunes actualitzat. 

● L’alumnat haurà de venir de casa amb mascareta. 

● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea) o qualsevol altre quadre infecciós. 

● No ser o haver estat positiu per COVID-19 durant els 14 dies anteriors. 

● No haver estat en contacte estret amb una persona positiu confirmat o simptomatologia 
compatible els 14 dies anteriors. 

● Prendre diàriament la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre. 

● Avisar al centre en cas que l’alumne o un familiar tingui simptomatologia de COVID-19 i no 
assistir al centre. 

● Les aules estaran preparades perquè l’alumnat estigui a una distància de seguretat (2 metres) i 
evitant en tot moment el contacte físic. 

● Les aules i les entrades disposaran de gel hidroalcohòlic per a un rentat de mans sistemàtic. 

● Les entrades i sortides seran esglaonades, amb 15/20 minuts de marge entre grup i grup, per 
tal d’evitar coincidir massa persones a les entrades i sortides del centre. 
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4. ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ PRESENCIAL DELS GRUPS D’ALUMNES, 

ASSIGNACIÓ DEL PROFESSORAT I ASSIGNACIÓ D’ESPAIS 

 

Horari dilluns 

 

dijous 

 

9:15-10:45 

alumnes de 1r ESO A i B 
amb Tutors  

aula MG-1rB 60m2 

alumnes de 3r ESO A,  B i D amb 
Tutors 

aula MP-4tA 60m2 

alumnes de 4t ESO A 
amb Tutora 

aula MP-4tA 60m2 

atenció individual 1 alumne 1r 
ESO A amb Tutora 

aula MG-1rA 44’5m2 

atenció individual 1 alumne AA 
amb Tutora AA 

aula MG-3rD 25m2 

atenció individual 1 alumne 1r 
ESO B amb Orientadora 

aula MG-3rD 25m2 

9:30-11:00 

alumnes de  4t ESO B 
amb Tutor 

aula MP-4tB 60m2 
atenció individual 1 alumne 2n 

ESO A amb Orientadora 
aula MG-4tD 25m2 

alumnes de PDC 4t ESO D 
amb Orientadora 

aula MG-1rA 44’5m2 

11:15-12:45 

alumnes AULA ACOLLIDA 
de tots els nivells  
amb Tutora AA 

aula MG-AA 60m2 

alumnes de  2n ESO A i B 
amb Tutores 

aula MP-4tB 60m2 

atenció individual 1 alumne AA 
amb Orientadora 

aula MG-4tD 25m2 

atenció individual 1 alumne 2n 
ESO B amb Orientadora 

aula MG-AUX 44’5m2 

11:30-13:00 
alumnes de PDC-AO 4t ESO 

amb Tutor 
aula MG-AUX 44’5m2 

------------------------------------- 

 

 

MOLT IMPORTANT !  

RECORDEU QUE: 

● Els menors de 14 anys han de venir al centre acompanyats. 

● L’alumnat haurà de venir el dia i hora assignats.  

● Les entrades i sortides seran esglaonades, amb 15/20 minuts de marge 
entre grup i grup, de manera que es prega puntualitat per evitar coincidir a 
les entrades i sortides del centre. 

● És imprescindible presentar la declaració responsable (degudament 
complimentada i signada pels tutors legals) i el carnet de vacunes 
actualitzat. 

● L’alumnat haurà de venir de casa amb mascareta. 
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5. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DELS ESPAIS 

VENTILACIÓ 

Totes les aules seran adequadament ventilades, com a mínim abans de l’entrada i la sortida de 

l’alumnat i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.. Si pot ser es deixaran les finestres 

obertes. Sempre que sigui possible també es mantindran les portes obertes. 

Pel que fa a les pautes de ventilació per aquells espais del centre que disposin d’algun sistema de 

climatització, es tindran en consideració les recomanacions del Departament de Salut recollides al 

document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana. En 

aquest sentit, les mesures d’actuació seran les següents: 

● Com a mesura de prevenció general, abans de posar en funcionament els aparells de 

climatització, es realitzarà una neteja i desinfecció dels equips de tractament d'aire. 

● Els equips de climatització seran netejats i desinfectats periòdicament. A més, es farà una neteja 

i desinfecció diària de les superfícies externes dels equips (superfície d'impulsió i retorn) amb els 

productes habituals de neteja i desinfecció de superfícies, mitjançant baieta, i setmanalment es 

desinfectarà, a la fi de la jornada, el filtre, per a ser col·locat l'endemà. Aquestes freqüències 

poden variar-se en funció de les hores d’ús, del tipus d’usuari i de l’ocupació de l'espai. 

NETEJA I DESINFECCIÓ DELS ESPAIS 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà diàriament, i se seguiran les recomanacions de 

Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari 

les de Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

Es garanteix la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en 

aquells de màxima concurrència. 

La neteja es farà de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Per a la neteja s’usaran els 

detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment, i s’aplicaran en la concentració i condicions d’ús 

que indiqui l’etiqueta de cada producte. 

Per a la desinfecció s’usaran productes desinfectants, com ara lleixiu, l’alcohol etílic entre el 62-71%, el 

peròxid d’hidrogen al 0,5% o altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús pel 

públic en general i ús ambiental. 

Elements, superfícies o zones d’ús més comú on s’intensificarà la neteja i la desinfecció: 

● Interruptors i timbres (aparell electrònic). 

● Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 

● Baranes i passamans d’escales. 

● Taules. 

● Cadires. 

● Ordinadors, sobretot teclats i ratolins. 

● Aixetes. 

● Lavabos. S’assegurarà la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de 

mans en tot moment. 

● Altres superfícies o punts de contacte freqüent. 
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6. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE 

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell 

moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu). 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre: 

● Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic. 

● Avisar pares, mares o tutors. 

● Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra. 

● Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 

● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 

● No assistir al centre. 

● Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 

En el cas dels treballadors i treballadores del Departament d'Educació, cal: 

➢ Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció del 

centre. 

➢ Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i 

simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en observació 

o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu seguiment per part del 

personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus possibles contactes. 

 


